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I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

 Misiunea și structura Ministerului Justiției 
 

Ministerul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.136/2017 cu privire la Guvern, 

Legii privind administrația publică centrală de specialitate și Hotărârii Guvernului nr.698 

din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.  

Misiunea Ministerului Justiției este de a contribui la buna funcționare a sistemului de 

justiția și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu de interes public, apărarea 

ordinii de drept și a drepturilor și libertăților persoanei. 

În realizarea acestei misiuni, ministerul își exercită funcțiile în următoarele domenii:  

    1) reforma sistemului justiției şi de drept, anticorupție și integritate; 

    2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei; 

    3) informaţia juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;  

    4) relaţii internaţionale pe segmentul justiției și drepturilor omului;  

    5) reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

    6) reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională; 

    7) reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti; 

    8) profesii şi servicii juridice; 

    9) politici punitive ale statului; 

    10) administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanţelor judecătoreşti; 

    11) expertiză judiciară; 

    12) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat. 

 Autoritățile administrative din subordine 

Autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției sunt: 

 Administrația Națională a Penitenciarelor 

 Inspectoratul Național de Probațiune  

 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

 Centrul Național de Expertize Judiciare 

 Agenția Resurse Informaționale Juridice 

 Direcția de Justiție a Găgăuziei 

 Agenția Națională a Arhivelor 
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II. DOMENIILE DE ACTIVITATE 

 

Activitățile realizate de către Ministerul Justiției pe parcursul anului 2021 au derivat în cea 

mai mare parte din obiectivele setate în documentele de politici dar și din prioritățile 

stabilite la nivel instituțional. Pe segmentul politicilor promovate, eforturile au fost 

intensificate odată cu investirea noului Guvern (6 august), or, în perioada ianuarie-iulie 

Guvernul în exercițiu a îndeplinit doar funcții de administrare a treburilor publice. În același 

timp, o provocare majoră în activitatea instituțională a fost situația pandemică Covid-19 

care a generat trenarea mai multor procese iar în anumite situații a făcut imposibilă 

respectarea modului și a procedurilor de organizare a activităților. 

Politicile realizate de Ministerul Justiției după investirea Guvernului au derivat în cea mai 

mare parte din Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”. Potrivit 

Programului de Guvernare asumat a fost subliniat că: „Republica Moldova are nevoie de o 

justiţie dreaptă şi de demararea unei lupte reale împotriva corupţiei. Or aceasta 

subminează dezvoltarea ţării - fără a combate corupţia, ţara nu se poate dezvolta, iar 

oamenii vor continua să plece în străinătate. De aceea ne propunem să construim un stat 

de drept veritabil, cu instituţii funcţionale, care să fie eficiente şi să lupte, în primul rând, 

cu marea corupţie.”. O serie dintre măsurile setate în Programul de Guvernare pe sectorul 

justiției au fost transpuse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.  

Potrivit documentului menționat, obiectivul cheie pe domeniul „Justiție și anti-corupție” îl 

constituie eradicarea factorilor de corupție și a abuzurilor din sistem și asigurarea unei 

justiții de calitate, eficiente și transparente cu actori independenți, imparțiali, responsabili, 

integri și profesioniști, ceea ce constituie o așteptare legitimă a întregii societăți și o condiție 

esențială pentru dezvoltarea cu adevărat a unei societăți democratice în care supremația legii 

și respectarea drepturilor și a libertăților omului reprezintă valori supreme garantate.   

 

Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 

 

Creația legislativă este una din cea mai importantă funcție a Ministerului Justiției, acesta 

fiind promotorul majorității proiectelor de acte normative în domeniul justiției, drepturilor 

omului, integrității, anticorupției, politicilor penale și execuționale, precum și celor care 

derivă din celelalte competențe ale ministerului. 
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În contextul unui Guvern în exercițiu, promovarea proiectelor de acte normative a fost 

condiționată de respectarea art.103 alin. (2) din Constituție și de întrunirea criteriilor 

stabilite în Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7/2013, fapt pentru care doar un număr mic 

de proiecte de acte normative planificate au întrunit aceste criterii. Totodată, desemnarea 

unui nou Guvern a permis startul promovării unui număr considerabil de proiecte de acte 

normative. Pentru perioada de raportare au fost elaborate/promovate 45 de proiecte de acte 

normative (august-decembrie), dintre care 17 au fost remise Guvernului spre aprobare. 

Mai jos se vor elucida cele mai importante proiecte de acte normative elaborate, promovate 

și adoptate în anul 2021 pe domeniile de activitate ale ministerului. 

 În domeniul sistemului judecătoresc și cel al procuraturii 

 

 Adoptarea modificărilor la Constituție în partea ce ține de sistemul judecătoresc 

 

Reforma majoră realizată în anul 2021 a fost adoptarea modificărilor constituționale privind 

sistemul judecătoresc (Legea nr.120 din 23 septembrie 2021). Revizuirea Legii Supreme a 

avut drept obiectiv fortificarea garanțiilor de independență a judecătorilor, excluderea 

factorilor politici care influențează cariera acestora dar și modificarea componenței 

structurale a Consiliului Superior al Magistraturii, cu excluderea membrilor din oficiu. 

Principale modificări ale legii constituționale adoptate vizează limitarea imunității 

judecătorilor, unificarea modului de numire a judecătorilor, anularea termenului inițial de 

numire a judecătorilor pe 5 ani și modificarea componenței Consiliului Superior al 

Magistraturii. Legea constituțională va intra în vigoare la 1 aprilie 2022. 

  Adoptarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022-2025 

În vederea continuării edificării unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, 

transparent, profesionist şi responsabil față de societate, care să corespundă standardelor 

europene, să asigure supremația legii şi respectarea drepturilor omului, Ministerul Justiției în 

colaborare cu toți actorii din cadrul sistemului judecătoresc, autorităților publice, profesiilor 

liberale, precum și societatea civilă a elaborat un nou document de politici în sectorul justiției. 

Astfel, la data de 6 decembrie 2021 a fost adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova 

Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-

2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Legea nr.211). Prin acest 

document de politici au fost setate trei direcții strategice de intervenție, și anume: 
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I. Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției; 

II. Accesul la justiție și calitatea actului de justiție; 

III. Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției. 

 

 Revizuirea unor aspecte privind componența Consiliului Superior al Magistraturii și 

organizarea Adunării Generale a Judecătorilor 

În contextul Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 prin care a fost declarată 

neconstituțională Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte 

legislative și Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 17.03.2020 privind numirea unor membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii, prin Legea nr. 103 din 24 august 2021 s-a intervenit cu 

unele ajustări de rigoare. Astfel, s-a revenit la componența Consiliului Superior al 

Magistraturii de 12 membri, dintre care 6 judecători, 3 profesori de drept titulari și 3 membri 

din oficiu (Ministrul Justiției, Președintele Curții Supreme de Justiție și Procurorul General).  

Au fost modificate și unele condiții care urmează să le întrunească candidații din rândul 

judecătorilor care participă la alegerea în funcția de membru CSM și anume vechimea în 

funcția de judecător a fost modificată de la 3 la 2 ani efectiv lucrați. 

De asemenea, în contextul situației pandemice și a restricțiilor impuse, pentru a nu bloca 

posibilitatea de convocare a Adunării Generale a Judecătorilor, s-a stabilit că participarea în 

cadrul acesteia poate avea loc cu prezența fizică și/sau prin teleconferință. Adițional, în 

scopul asigurării transparenței a fost instituită obligația de publicare imediată a hotărârilor 

Adunării pe pagina web a CSM. 

 Modificarea procedurii de numire a persoanelor care exercită interimatul funcțiilor 

administrative în cadrul Curții Supreme de Justiție 

Prin Legea nr. 128 din 30.09.2021 a fost modificată Legea cu privire la Curtea Supremă de 

Justiție în partea care vizează modul de desemnare a judecătorilor care vor exercita 

interimatul funcției de Președinte și vicepreședinte de instanță. Astfel, dacă pînă la aceste 

modificări legea stabilea că în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării 

mandatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, interimatul funcţiei acestuia se asigură 

de către vicepreşedintele cu cea mai mare vechime în muncă în Curtea Supremă de Justiţie, 

potrivit noilor reglementări interimatul funcției de Președinte se va asigura de către un 

judecător al Curții Supreme de Justiție desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Aceiași regula va fi aplicată și în raport cu exercitarea interimatului funcției de 

vicepreședinte. 
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 Elaborarea cadrului normativ în scopul evaluării extraordinare a judecătorilor și 

procurorilor 

În vederea asigurării alegerii/numirii în calitate de membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, precum și în organele specializate ale 

acestora, a unor persoane integre și profesioniste, Ministerul Justiției a elaborat proiectul de 

lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din 

organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Prin acest proiect de lege se 

propune instituirea unei Comisii de evaluare în componența căreia vor fi incluși inclusiv 

experți străini care vor fi desemnați de partenerii de dezvoltare. Proiectul de lege a fost 

expertizat de către Comisia de la Veneția (Opinia nr.1069 din 13 decembrie 2021) și supus 

consultărilor publice. 

De asemenea, Ministerul Justiției a elaborat Conceptul de evaluare externă a judecătorilor 

și procurorilor (vetting). Scopul acestui exercițiu va fi verificarea tuturor judecătorilor și 

procurorilor sub aspectul integrității, intereselor, dar și profesionalismului.  

 Revizuirea unor aspecte privind componența Consiliului Superior al Procurorilor și 

organizarea Adunării Generale a Procurorilor 

Prin Legea nr.103 din 24.08.2021 au fost operate unele modificări în Legea cu privire la 

Procuratură nr.3/2016 în partea privind modul de organizare a Adunării Generale a 

Procurorilor și alegerii membrilor în componența Consiliului Superior al Magistraturii. 

Astfel, similar modului de organizare a Adunării Generale a Judecătorilor și în cazul 

procurorilor s-a stabilit că CSP anunță data convocării cu cel puțin două luni pînă la data 

ședinței (pînă în prezent fiind cu cel puțin o lună). De asemenea, în contextul situației 

pandemice și a restricțiilor impuse, s-a stabilit că participarea în cadrul Adunării poate avea 

loc cu prezența fizică și/sau prin teleconferință, iar în scopul asigurării transparenței a fost 

instituită obligația de publicare imediată a hotărîrilor Adunării pe pagina web a CSP. 

În partea ce ține de condițiile care urmează să le întrunească candidații la funcția de membru 

CSP din rîndul procurorilor, s-a stabilit necesitatea deținerii unei vechimi în funcție de 3 ani 

și lipsa sancțiunilor disciplinare. De asemenea, candidații vor avea dreptul să desfășoare o 

campanie de promovare, similar candidaților care aspira la funcția de membru CSM.   

Prin Legea nr. 102 din 24.08.2021 s-a revenit la componența numerică a CSP de 12 membri 

(de la componența de 15 urmare a modificărilor legislative din 2019) și a fost exclus calitatea 

Procurorului General, a procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și al Președintelui 

Uniunii Avocaților din rândul membrilor de drept. Necesitatea excluderii Procurorului 

General din CSP are drept scop reducerea influenței acestuia asupra Consiliului, în special a 

membrilor aleși din rândul procurorilor. 
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 În domeniul integrității  

În scopul perfecționării cadrului legislativ privind funcționarea Autorității Naționale de 

Integritate (ANI), prevenirii situațiilor de conflicte de interese și incompatibilități, precum și 

declarării corecte/corespunzătoare a averii și intereselor personale a subiecților vizați cu 

astfel de obligații, la 7 octombrie 2021 Parlamentul a adoptat în lectură finală Legea nr. 130, 

prin care se operează modificări în mai multe acte  legislative, în special în Legea nr.132/2016 

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr.133/2016 privind declararea 

averii și a intereselor personale. 

Prin această lege se fortifică rolul inspectorului de integritate și se oferă competența de a 

solicita efectuarea evaluării bunurilor în cadrul procedurilor de control al averilor, cu scopul 

identificării valorii reale/de piață a acestora, în vederea excluderii practicilor de dobândire a 

bunurilor la prețuri derizorii, de la persoane care nu pot justifica proveniența acestora. 

Totodată, la data de 10 noiembrie a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 328 pentru 

modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul 

de Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1089/2016.  

Hotărârea are drept scop îmbunătățirea procedurilor de selectare a reprezentanților societății 

civile în Consiliul de Integritate. Printre aceste măsuri se regăsește reintroducerea etapei 

interviului ca etapă de concurs în procedura de selectare a reprezentantului societății civile în 

Consiliul de Integritate, măsură care va asigura o respectare sporită a principiului 

transparenței în concurs, a evaluării corecte și conforme principiului meritocrației a 

candidaților. 

 În domeniul combaterii corupției și spălării banilor 

 

 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control 

al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica 

Moldova 

Hotărârea Guvernului nr. 606/2002 urmează a fi modificată în sensul includerii Serviciului 

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental 

pentru controlul exporturilor, reexportului, importului și tranzitului mărfurilor strategice. 

Includerea autorității cu competenței în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în 

componența acestui comitet este determinată de rolul și atribuțiile atribuite prin lege 

Serviciului dar și din necesitatea implementării Recomandărilor MONEYVAL și 

FATF/GAFI. 
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Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Justiției și avizat cu toate autoritățile iar după 

definitivarea în baza avizelor recepționate va fi remis Guvernului pentru aprobare. 

 

 Elaborarea proiectului de lege în scopul sancționării corupției politice și electorale 

În vederea realizării acțiunii privind „Revizuirea legislației penale și contravenționale în 

vederea eficientizării mecanismelor de prevenire, investigare și sancționare pentru formele 

de corupție politică și electorală” din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, 

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege în acest sens. 

Prin proiectul de lege elaborat se urmărește responsabilizarea concurenților electorali. În 

acest sens, se propune majorarea sancțiunilor penale și contravenționale pentru unele fapte 

ce periclitează desfășurarea corectă și liberă a alegerilor. De asemenea, se propune 

completarea Codului penal cu articolul 181/3, prin care se introduce o componență 

infracțională nouă – finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale. 

Astfel, latura obiectivă a acestei infracțiuni va consta în finanțarea partidelor politice sau a 

campaniilor electorale din surse interzise de lege, în mărime ce va depăși 6 salarii medii 

lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul 

săvârșirii faptei. Finanțarea ilegală a concurenților electorali în proporții reduse va fi 

sancționată contravențional. La fel, Codul contravențional se completează cu noi contravenții 

privind coruperea alegătorilor în proporții mici și transportarea organizată a alegătorilor. 

Codul electoral al RM nr.1381/1997 va conține reglementări privind definirea resurselor 

administrative, concordate cu liniile directoare privind prevenirea și combaterea utilizării 

abuzive a resurselor administrative în cursul proceselor electorale. Astfel, prin art. 52 alin (7) 

se va interzice candidaților electorali să utilizeze resursele administrative în campania 

electorală. Modificările vin să limiteze și să sancționeze implicarea persoanelor cu funcție de 

demnitate publică, funcție de răspundere și funcționarilor publici în campania electorală în 

timpul programului de muncă și asumarea meritelor pentru lucrări sau servicii executate din 

banii publici. 

Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură la data de 03.12.2021. 

 În domeniul sistemului penitenciar 

Continuarea procesului de umanizare a detenţiei în scopul asigurării respectării drepturilor 

persoanelor aflate în custodia statului urmează a fi realizată prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

detenţie și a serviciilor acordate. Deși demararea procesului de construcție a unui nou 

penitenciar în Chișinău a început în anul 2016, până în prezent inițierea construcției trenează 

cu desăvîrșire o serie de probleme atestate în ultima perioadă fiind inclusiv de ordin 

instituțional/ managerial fapt care nu a permis luarea anumitor decizii. 
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Prin Hotărârea Guvernului nr.182 din 15.09.2021 a fost modificată Hotărârea Guvernului 

nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău. Modificările aprobate au avut drept scop eliminarea blocajelor 

instituționale în activitatea Unității de implementare a Proiectului de construcție a unui nou 

penitenciar în Chișinău.  

 

 În domeniul sistemului de probațiune 

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 85/2020 prin care a fost instituit mecanismul 

de monitorizarea electronică de către organele de probațiune a persoanelor care comit acte 

de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție victimei, a fost modificat 

Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1322/2016. Din considerentul că prin Legea nr. 85/2020 s-a acordat și 

posibilitatea victimei, precum și membrilor familiei acesteia de a fi monitorizați electronic 

printr-un sistem de supraveghere (de tipul unui telefon GSM de mici dimensiuni), doar dacă 

aceștia își exprimă acordul în formă scrisă, Regulamentul menționat a fost completat și cu 

anexa nr.3, care conţine formularul privind acordul victimei sau, după caz, membrii familiilor 

acestora de a purta dispozitivul special de supraveghere fără sistem global de poziționare, 

fapt ce va permite verificarea respectării obligaţiei de către agresor.  

De asemenea, în vederea asigurării monitorizării electronice în regim de supraveghere 24/24 

ore, inclusiv în zilele de odihnă a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 privind 

organizarea și funcționarea organelor de probațiune, prin care a fost majorat efectivul limită 

al Inspectoratului Național de Probațiune și a subdiviziunilor teritoriale ale acestuia cu 40 de 

unități.  

Modificările menționate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 62/2021 cu privire 

la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, care au intrat în vigoare la data de 21.05.2021 

și prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 29.12.2021. 

 În domeniul profesiilor conexe 

În vederea asigurării clarității unor aspect de organizare a activității notariale a fost promovat 

proiectul de modificare a Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor. 

Scopul acestuia este de a îmbunătăți calitatea actului notarial, de a contribui la eficientizarea 

activității notarilor și asigurarea tuturor drepturilor solicitanților de servicii notariale, dar și 

de a evita situațiile în care organele colegiale ale Camerei Notariale, ale Comisiei de licențiere 

și ale Colegiului disciplinar sunt nefuncționale. 

Proiectul de lege prevede completarea articolului privind teritoriul de activitate al notarului 

cu prevederea expresă potrivit căreia: „Nu se admite schimbul teritoriului de activitate între 
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notari”. Prin această intervenție se va consolida prevederea actuală, potrivit căreia 

schimbarea teritoriului de activitate între notari nu este permisă. 

De asemenea, se propune ca notarul să depună jurământul și în fața Președintelui Camerei 

Notariale, nu doar în faţa Comisiei de licenţiere şi a ministrului justiţiei. La fel, se propune 

ca ședința extraordinară a Adunării Generale a Notarilor să poată fi convocată, inclusiv de 

către Președintele Camerei Notariale. 

Legea cu privire la organizarea activității notarilor va fi completată de asemenea cu o 

prevedere care va permite ca membrii Consiliului să beneficieze, pentru fiecare şedinţă la 

care vor participa, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe 

economie, dar nu mai mult decât pentru trei şedinţe pe lună. Aceasta va fi achitată de către 

Camera Notarială. În același timp, proiectul prevede ca notarii să răspundă disciplinar, dacă 

absentează de la două ședințe convocate consecutiv, ale Adunării Generale a Notarilor sau 

ale altui organ colegial la care au fost aleși, numiți sau delegați. 

Proiectul Legii a fost definitivat în baza tuturor opiniilor recepționate și remis Guvernului 

pentru aprobare. 

 

 În domeniul metodelor alternative de soluționare a litigiilor 

Ministerul Justiției a inițiat procedura de elaborare a proiectului de lege prin care se propune 

excluderea din Codul de procedură civilă a instituției medierii judiciare obligatorii (. 

Instituirea prin Legea nr. 31/2017 a instituției medierii judiciare obligatorie pentru anumite 

categorii de cauze, nu s-a soldat cu obținerea unor rezultate palpabile. Potrivit datelor 

statistice doar aproximativ 5% din cauzele referite instanței au fost soluționate în cadrul 

procedurii medierii judiciare. În același timp, practicile demonstrează că această procedură a 

determinat creșterea volumului de lucru al judecătorilor. 

 

 În domeniul legislație codificate 

 

 Modificarea legislație în domeniul cooperării cu Curtea Penală Internațională 

În vederea executării Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană a fost elaborat proiectul de lege privind 

modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 371/2006 cu privire la 

asistenţa juridică internaţională în materie penală, care se referă la cooperarea dintre 

Republica Moldova și Curtea Penală Internațională.  

Proiectul de lege a fost adoptat în a doua lectură la data de 23.12.2021 și reglementează 

aspecte precum formele principale de cooperare dintre Republica Moldova și Curtea Penală 

Internațională, modalitatea transmiterii/recepționării a cererilor și a informațiilor în 



Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2021 

 

 

12 

raporturile cu Curtea, autoritățile competente de cooperare și executare a cererilor Curții, 

dreptul autorităților competente de a consulta Curtea pe chestiuni ce țin de procedurile de 

executare, modalitatea transportării și predării a persoanelor la cererea Curții. 

 Modificarea legislației procedural civile (modificarea modalității de contestare a 

hotărârilor instanței de insolvabilitate) 

În vederea înlăturarii lacunelor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Codul de 

procedură civilă și Legea insolvabilității privind modalitatea de contestare a hotărârilor 

instanței de insolvabilitate a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea actelor 

normative enunțate mai sus. Astfel, se propune exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor 

instanței de insolvabilitate, în corespundere cu procedura generală de contestare a hotărârilor 

emise de instanțe.  

Proiectul de lege este înregistrat în Parlament cu nr. 386 din 08.12.2021. 

 Modificarea Codului contravențional 

Proiectul Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 

218/2008 a fost elaborat de Ministerul Justiției urmare a propunerilor prezentate de către 

ministere și autoritățile administrative centrale. Scopul proiectului fiind contracararea unor 

fenomene îndreptate spre încălcarea unor drepturi constituționale ale persoanei fizice, 

atentarea la sănătatea populației și a persoanei, precum și spre atentarea la ordinea și 

securitatea publică. Totodată, proiectul urmărește concretizări și concordări de norme juridice 

în limita cadrului juridic național/internațional, precum și majorări de sancțiuni orientate spre 

atingerea scopurilor prevăzute de art. 2 din Codul contravențional. 

Proiectul legii a fost coordonat cu toate autoritățile, definitivat în baza avizelor recepționate 

și remis Guvernului pentru aprobare. 

 

 În domeniul expertizei judiciare 

 

 Modificarea Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului 

judiciar 

Potrivit art.36 alin.(2) din Legea nr.86/2016, raportul de expertiză judiciară este valabil dacă 

sînt respectate cumulativ următoarele condiţii: a) laboratorul în care a fost efectuată 

expertiza judiciară este autorizat şi actul de autorizare este valabil; b) cercetările au fost 

efectuate pentru specialitatea de expertiză judiciară pentru care laboratorul este autorizat; c) 

expertiza a fost efectuată prin metode şi proceduri aprobate; d) expertiza a fost efectuată cu 

aparataj standardizat, în cazul expertizelor judiciare efectuate cu utilizarea aparatajului, 

mijloacelor tehnice sau a altui utilaj; e) expertiza a fost efectuată de un expert judiciar inclus 
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în Registrul de stat al experţilor judiciari sau de către o persoană recunoscută în calitate de 

expert judiciar în procesul respectiv de către ordonatorul expertizei. 

La adoptarea acestei legi în dispozițiile finale și tranzitorii (art. 85) a fost stabilit că 

laboratoarelor de expertiză judiciară urmează a fi evaluate și autorizare în termen de 5 ani de 

la intrarea în vigoare a legii. Respectiv acest termen urma să devină scadent în data de 10 

decembrie 2021 iar drept consecință de la această dată o condiție obligatorie pentru 

valabilitatea raportului de expertiză este și deținerea actului de autorizare a laboratorului. 

Având în vedere că nu au fost întreprinse măsuri de ordin normativ și operațional pentru a 

demara procedura de autorizare a laboratoarelor de expertiză, a intervenit stringenta 

necesitate de a proroga termenul de autorizare, or, în caz contrar toate rapoartele de expertiză 

care urmau a fi întocmite după această dată nu puteau fi considerate valabile și nu puteau 

constitui probă în instanța de judecată fapt care cu desăvârșire urma să afecteze în mod direct 

desfășurarea tuturor proceselor de judecată atât în materie civilă cât și penală. 

În contextul circumstanțelor enunțate, Ministerul Justiției a inițiat procesul de amendare a 

art.85 din Legea nr.86/2016. Modificările propuse au fost adoptate prin Legea nr. 209 din 6 

decembrie 2021. Astfel, termenul a fost extins cu 3 ani, de la 5 ani la 8 ani (termen rezonabil 

pentru executarea sarcinilor corespunzătoare de către Guvern și instituțiile de expertiză). 

 Elaborarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea 

Dosarelor de Expertiză Judiciară” 

Instituțiile de expertiză judiciară reprezintă o parte integrantă a sectorului justiției iar calitatea 

și acuratețea investigațiilor și expertizelor judiciare sau extrajudiciare au un impact imens 

asupra calității justiției și, implicit, asupra percepției generale a societății asupra sistemul de 

justiție în ansamblu. 

Procedurile operaționale existente în procesul desfășurării activității instituțiilor de expertiză 

judiciară, în cea mai mare parte se realizează pe suport de hârtie. Aceasta determină existența 

unor riscuri și vulnerabilități care vizează siguranța și integritatea rapoartelor de expertiză, o 

durată mai mare de timp a procedurilor ce vizează interacțiunea cu alte autorități publice din 

sectorul justiției (procuratura, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, etc), 

existența unor proceduri interne care variază de la o instituție la alta, varietate determinată de 

sisteme proprii de evidență a dosarelor aflate pe rol.  

În această ordine de idei elaborarea și implementarea unui sistem informațional va permite 

eliminarea deficiențelor atestate precum și asigurarea interoperabilității și schimbului de date 

a acestuia cu alte sisteme informaționale din sectorul justiției. 
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Proiectul Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză 

Judiciară” a fost elaborate și supus procesului de avizare. 

 În domeniul organizațiilor necomerciale 

Prin Hotărârea nr. 24 din 08.10.2020 Curtea Constituțională a reținut că interdicția prestării 

de către organizațiile necomerciale a serviciilor oneroase concurenților electorali în perioada 

campaniei electorale restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al 

organizațiilor necomerciale, contrar articolelor 16 și 46 din Constituție. 

În vederea transpunerii considerentelor Curții Constituționale  a fost elaborat proiectul de 

modificare a Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, proiect care a fost 

adoptat prin Legea nr. 218/2021. 

Expertiza juridică a proiectelor de acte normative 
 

Potrivit prevederilor Legii nr.100/2017, Ministerul Justiției efectuează expertiza juridică 

pentru toate proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației publice 

centrale de specialitate şi autorităţile publice autonome. Expertiza juridică are menirea de a 

asigura: a) concordanţa între proiectul actului normativ și prevederile Constituţiei, ale 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale legislaţiei naţionale şi ale 

legislaţiei Uniunii Europene, concordanţa proiectului actului normativ cu jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale, precum şi cu cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului; b) respectarea 

standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului; c) reglementarea integrală a 

raporturilor sociale abordate în proiect; d) încadrarea dispoziţiilor proiectului în cadrul 

normativ în vigoare; e) corespunderea proiectului actului normativ normelor tehnicii 

legislative. 

În contextul Guvernului demisionar Ministerul Justiției a avizat doar proiecte de acte 

normative urgente, care întruneau criteriile stabilite în Hotărîrea Curții Constituționale nr. 

7/2013. Marea majoritate a avizelor au fost efectuate începînd cu luna august al anului 2021. 

De asemenea, în cursul anului s-a asigurat participarea reprezentanților subdiviziunii de 

ramură la procesul de negociere a mai multor tratate internaționale și instrumente financiare, 

fiind elaborate 8 Opinii Legale. 
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Mai jos sunt reflectate datele statistice privind procesul expertizei juridice. 

 

De asemenea, actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate 

şi ale autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale omului 

sînt supuse expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei.  
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Numărul actelor departamentale înregistrate este reflectat în diagramă. 

 

 

Relațiile cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

Potrivit competențelor sale, Ministerul Justiției asigură reprezentarea Guvernului în 

Parlament și Curtea Constituțională. Regulamentul cu privire la reprezentantul Guvernului 

în Parlament și la Curtea Constituțională este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

872/2013. Pentru a asigura această reprezentare, ministerul: 

- pregătește materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul 

ședințelor comisiilor permanente ale Parlamentului, ședințelor Biroului permanent al 

Parlamentului şi ședințelor plenare ale Parlamentului; 

- prezintă rapoarte şi informaţii pentru Guvern cu privire la mersul şi rezultatul examinării în 

Parlament a proiectelor de acte legislative după fiecare şedinţă plenară; 

- pregăteşte materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul 

şedinţelor Curții Constituționale;  

- asigură participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale. 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc: 
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 ședințe plenare ale Parlamentului – 40; 

 ședințe de Guvern – 40; 

 ședințe ale Curții Constituționale – 30. 

 

Administrarea instanțelor judecătorești 

 Dezvoltarea sistemului informaţional judiciar 

Pe parcursul perioadei de referință noua versiune a Sistemului informațional judiciar (PIGD 

5.0) a fost implementat în toate instanțele de judecată. De asemenea, au fost 

îmbunătățite/completate continuu funcționalitățile Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor, în total fiind dezvoltate, testate și implementate în mediul de producție 184 

modificări de sistem. 

În vederea extinderii aplicației e-Dosar judiciar au fost înaitate demersuri Consiliului 

Superior al Magistraturii privind pilotarea în cadrul Judecătoriei Bălți, Judecătoriei Ungheni, 

Curții de Apel Bălți, Curții de Apel Chișinău. În vederea asigurării pilotării în cadrul 

Judecătorie Bălți și Ungheni a fost demarată instruirea judecătorilor și a angajaților acestor 

instanțe. 

 Implementarea sistemului statisticii judiciare electronice 

 
În perioada de referință au fost generalizate și publicate pe pagina Agenției de Administrare 

a Instanțelor Judecătorești, dar și pe pagina web a Ministerului Justiției 176 rapoarte statistice 

privind activitatea sistemului judecătoresc. Aceste rapoarte au fostprezentate pentru 

informare Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie precum şi altor 

organe interesate. 

  Conform datelor generate de Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD 5.0) pe 

parcursul primelor III trimestere al anului 2021 au fost pronunțate de către judecătorii și 

curțile de apel 115506 hotărâri și 250318 încheieri. Ponderea hotărârilor judecătorești 

publicate în raport cu hotărîrile judecătorești pronunțate este 99,69%. 

În ceea ce privește numărul ședințelor înregistrate audio în instanțe, pentru primele 10 luni 

ale anului 2021 cota procentuală este 97,11%.  

 Instruirea angajaților instanțelor 

Pentru parcursul primului semestru al anului 2021 instruirea persoanelor din cadrul 

secretariatelor instanțelor judecătorești a avut loc în regim on-line, ceea ce a permis instruirea 
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unui număr mai mare de persoane, decât în perioada în care instruirile se făceau cu prezență 

fizică.  

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești în comun cu Institutul Național al 

Justiției au organizat 34 de seminare de instruire cu diferite tematici ce țin de activitatea și 

administrarea instanțelor judecătorești precum: funcționalități PIGD; instrumente CEPEJ 

pentru administrarea eficientă a instanțelor de judecat; stilistica și redactarea juridică a actelor 

judecătorești etc. În cadrul celor 34 de seminare au participat 2381 de persoane. 

Anumite instruiri la care au participat șefi de secretariat ale instanțelor au fost organizate cu 

suportul proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.De asemenea, au fost organizate 

seminarii de instruire în cadrul Academiei de Administrare Publică pe domeniul 

managementului resurselor umane pentru șefi de secretariat al instanțelor și angajați din 

cadrul Secției resurse umane. 

 Efectuarea auditului în cadrul instanțelor judecătorești 

În perioada de referință au fost efectuate 4 misiuni de audit intern în instanțele judecătorești, 

precum: 

- Evaluarea procesului de achiziții publice efectuate de instanțele judecătorești, 

inclusive și a utilizării mijloacelor în vederea prevenirii diminuării și lichidării 

consecințelor pandemiei COVID-19; 

- Evaluarea corectitudinii efectuării procesului de inventariere și administrării activelor 

judecătoriilor și curților de apel; 

- Evaluarea controlului managerial prin prisma de asigurare a grefei secretariatului și a 

serviciului administrativ al secretariatului Judecătoriei Chișinău cu necesarul de 

personal și mecanismul de salarizare a acestuia (misiune AD-HOC); 

- Evaluarea în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) a nivelului de 

completivitate a datelor (misiune în proces). 

Coordonarea activităților profesiilor juridice  

 
Potrivit atribuțiilor funcționale, Ministerul Justiției este responsabil de monitorizarea şi 

efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sunt exercitate și 

prestate serviciile juridice de către profesiile liberale (notari, executori judecătorești, avocați, 

mediatori, administratori autorizați, experți judiciari, traducători și interpreți). De asemenea, 
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politicile în domeniul activității tuturor profesiilor juridice sunt elaborate și promovate de 

minister. 

Pe parcursul anului 2021 au fost eliberate 83 de licențe pentru exercitarea profesiei de avocat 

și au fost elaborate 200 de decizii cu privire la consemnarea datelor în Registrul cabinetelor 

avocaților și birourilor asociate de avocați, dintre care 18 decizii au fost emise în legătură cu 

radierea sau dizolvarea formei de organizare a activității de avocat. De asemenea, au fost 

eliberate 4 atestate de mediator. 

Urmare a desfășurării examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, 

pe parcursul anului 2021, în temeiul hotărârilor Comisiei de calificare și evaluare, au 

promovat examenul de calificare 15 persoane. Au fost eliberate 10 licențe pentru 

exercitarea profesiei de expert judiciar. La moment, potrivit datelor din Registrul de stat al 

birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară, sunt înregistrate 11 birouri de 

expertiză judiciară. 

În partea ce ține de activitatea instituției de mediere, urmare a expirării mandatului membrilor 

Consiliului de mediere, instituit prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1195/2016, au fost 

selectați 5 noi membri din partea mediatorilor și a societății civile. 

Mai jos sunt refectate datele statistice privind numărul petițiilor examinate de către Direcția 

profesii și servicii juridice pentru ultimii 3 ani. 
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Cooperarea Juridică Internațională  

Potrivit competențelor, Ministerul Justiției asigură cooperarea juridică internațională în 

materie civilă și penală. Potrivit art. 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protolului la 

Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie 

civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993, Republica Moldova întreține relații cu Părțile 

Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale. 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Direcției Cooperare Juridică Internațională au parvenit 

7460 scrisori, dintre care 4251 au fost în materie penală, iar 3209 – în materie civilă. 

Astfel, au fost inițiate 136 cauze de extrădare, persoanele fiind reținute atît pe teritoriul 

statelor străine, cît și pe teritoriul Republicii Moldova. 

Pe teritoriul altor state au fost reținute persoanele anunțate în căutare de către autoritățile 

competente ale Republicii Moldova, după cum urmează: 
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Din cauzele de extrădare inițiate în anul 2021, au fost extrădate doar 19 persoane: 

 

 

În cele ce urmează, au fost anunțate în căutare de către autoritățile competente ale statelor 

străine (extrădată propriu-zis fiiind doar o persoană): 

 Pentru Federația Rusă – 2 persoane 

 Pentru România – 1 persoană 

 Pentru Israel – 1 persoană 

 Pentru Republica Turcia – 1 persoană 

 Pentru Republica Franceză – 1 persoană 

 Pentru Georgia – 1 persoană 

 Pentru SUA – 1 persoană 

Pe parcursul anului 2021, au fost inițiate 49 cauze de transfer de persoane condamnate: 
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De 

pe 

teritoriul Republicii Moldova au fost inițiate 7 cauze de transfer:  

 În Republica Turcia – 1 persoană; 

 În România – 2 persoane; 

 În Republica Federală germania – 1 persoană; 

 În Israel – 2 persoane; 

 În Kazahstan – 1 persoană. 

  

 

Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești 

 internaționale și naționale 

 Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
Republica Moldova este reprezentată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către 

Agentul guvernamental, responsabil și de  asigurarea executării hotărârilor și a deciziilor 

Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova. Activitatea Agentului 

guvernamental este asigurată de сătre subdiviziunea specializată din cadrul aparatului central 

al Ministerului Justiției. 

În perioada de referință în privința Republicii Moldova au fost pronunțate 68 de hotărâri, 

dintre care în 46 de cauze a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției de către 

Republica Moldova, iar în 7 cauze Curtea s-a pronunțat cu privire la acordarea satisfacției 

echitabile..  
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De asemenea în 13 hotărâri care se referă la încălcări ale Convenției de către structurile 

neconstituționale din stânga Nistrului, Curtea nu a constatat nicio încălcare a Convenției de 

către Republica Moldova. În aceste cauze, Curtea a recunoscut încălcarea Convenției de către 

Federația Rusă, care continuă să exercite un control efectiv asupra teritoriului din stânga 

Nistrului. Totuși, într-o cauză versus Republica Moldova și Rusia, Guvernul Republicii 

Moldova a fost găsit responsabil de încălcarea Articolului 2 din Convenție (Jestcov v. 

Republica Moldova și Rusia, nr. 33567/15, 28 septembrie 2021). De asemenea, în 2 cauze 

(Titan Total Group S.R.L. v. Republica Moldova, nr. 61458/08, 6 iulie 2021, și Filat v. 

Republica Moldova, nr. 11657/16, 7 decembrie 2021) Curtea nu a constatat nicio încălcare a 

Convenției de către Guvernul Republicii Moldova, una dintre hotărâri devenind definitivă. 

Analiza hotărârilor Curții Europene pronunțate în perioada de referință în cauzele versus 

Republica Moldova relevă încălcarea următoarelor articole din Convenție: dreptul la viață 

(Articolul 2); dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane și degradante și lipsa unei 

investigații eficiente în acest sens (Articolul 3); dreptul la libertate și la siguranță (Articolul 

5); dreptul la un proces echitabil (Articolul 6); dreptul la respectarea vieții private și de 

familie (Articolul 8);  dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie (Articolul 9); 

dreptul la libertatea de exprimare (Articolul 10); dreptul la libertatea de întrunire și de 

asociere (Articolul 11); dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13); dreptul la respectarea 

bunurilor (Articolul 1 din Protocolul 1). 

În aceeași perioadă, Curtea Europeană a pronunțat 45 de decizii cu privire la scoaterea de pe 

rol a cauzelor sau declararea inadmisibilă a acestora.  

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în anul 2021 Curtea a acordat reclamanților compensații 

în mărime de 2.522.887 de euro și 8820 de lei (pentru anul 2020 suma a constituit 2.075.408 

euro și 10.000 de lei). 

În anul 2021, Curtea Europeană a comunicat Guvernului Republicii Moldova 80 de cereri 

noi. Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ, care reflectă atât capacitatea 

Curții de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului reclamat, cât și numărul de 

cereri care ridică anumite probleme cu privire la admisibilitate și fond, acestea putând fi 

declarate ulterior și inadmisibile. 

În aceeași perioadă, Direcția agent guvernamental a expediat în adresa Curții 83 de 

observații cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor comunicate, 68 de observații cu 

referire la pretențiile de satisfacție echitabilă și a depus 9 cereri de revizuire în fața instanțelor 

naționale, fiind inițiate, astfel, și proceduri de reglementare amiabilă în 25 de cauze pendinte 

în fața Curții. De asemenea, Direcția agent guvernamental a interpelat diferite autorități cu 

privire la cererile comunicate, prin intermediul a 1052 de scrisori.  
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În perioada de referință, Agentul guvernamental a finalizat procedura de reglementare 

amiabilă în 7 cereri comunicate Guvernului și a prezentat Curții 3 declarații unilaterale.  

Prin rezoluțiile adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în anul 2021, 

a fost încetată supravegherea executării hotărârilor Curții Europene versus Republica 

Moldova în 40 de cauze. 
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 Reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată naționale 

 

Pe parcursul anului 2021, au fost depuse 460 cereri de chemare în judecată care în cea mai 

mare parte au vizat: (1) repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 

la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărîrii judecătoreşti; (2) repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. Interesele statului în aceste 

categorii de cauze sunt reprezentate de către Ministerul Justiției. 

În tabelul de mai jos sunt reflectate datele pe categorii de cauze. 

Temeiul legal Numărul de cereri înregistrate 

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de 

către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

224 

 

 

 

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 
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acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti  

Codul administrativ şi altele  58 

 

În adresa Ministerului Finanțelor au fost expediate spre executare 147 titluri executorii. 

Temeiul legal Numărul de titluri 

executorii 

Suma totală a 

prejudiciului achitat 

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind 

repararea de către stat a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

74 3 015 589,88 MDL 

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 

privind modul de reparare a prejudiciului cauzat 

prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală ale procuraturii şi ale instanţelor 

judecătoreşti 

72 4 369 429,97 MDL 

 

La fel, în anul 2021 instanța de judecată a emis un titlu executoriu prin care s-a dispus încasarea 

prejudiciului din contul Ministerului Justiţiei. 

 

În anul 2021, de către Direcția contencios au fost întocmite următoarele acte procedurale: 

 Referinţe – în număr de 440; 

 Cereri de apel – în număr de 285; 

 Cereri de recurs - în număr de 201; 

 Cereri de chemare în judecată - în număr de 1; 

 Cereri prealabile – 3. 

 

Organizarea și funcționarea organelor de probațiune 

 Implementarea și extinderea aplicării monitorizării electronice  

La un an după intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2020 cu privire la modificarea unor acte 

normative, care stabilește monitorizarea electronică a agresorilor familiali imediat după 

Temeiul legal Numărul de titluri 

executorii 

Suma totală a prejudiciului achitat 

Codul administrativ 1 29 230,54 MDL 



Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2021 

 

 

27 

pronunțarea ordonanței de protecție a victimei violenței în familie, au fost monitorizate 

electronic 502 de persoane. Modificările operate acordă și posibilitatea victimei, precum și 

membrilor familiei acesteia de a fi monitorizați electronic printr-un sistem electronic de 

supraveghere (de tipul unui telefon GSM de mici dimensiuni), doar dacă aceștia își exprimă 

acordul în formă scrisă. 

Centrul de Monitorizare Electronică a fost dotat cu mijloacele tehnico-materiale necesare 

activității. 

În perioada anului 2021 au fost monitorizați în total 783 de persoane, dintre care: - 158 de 

persoane aflate în arest la domiciliu; - 21 persoane în privința cărora s-a dispus controlul 

judiciar; - 43 de persoane în privința cărora s-a dispus deplasarea fără escortă în afara 

penitenciarului; - 52 persoane liberate de pedeapsă penală (condamnați cu suspendare, 

liberați condiționat) ; ordonanță de portecție (agresori-victimă)- 502 persoane. 

 

 Implementarea și derularea programelor probaționale  

Pentru perioada de referință, în evidența sistemului de probațiune, s-au aflat 22137 de 

persoane, dintre care 2977 subiecți ai probațiunii au beneficiat de asistență de resocializare, 

dintre care 161 au foast angajați în câmpul muncii, iar 162 au beneficiat de  instruite 

profesională. De asemenea, pe parcursul anului 2021, au parcurs programe probaționale 1298 

de persoane, constituind rata de 17% din numărul total de 7473 subiecți eligibili pentru 

participare. În urma analizei informațiilor privind comiterea repetată a infracțiunilor de către 

subiecții probațiunii aflați în evidență, a fost stabilită rata de recidivă de 1,7%.  

Pe parcursul perioadei raportate au fost derulate la nivel național 11 programe probaționale, 

cu implicarea diferitor categorii de subiecți, reieșind din necesitățile acestora pentru 

remedierea comportamentului infracțional și prevenirea riscului de recidivă. Prin urmare, au 

fost implicate în programe probaționale 1298 de persoane, dintre care 322 de minori. 

 Consolidarea sistemului de probațiune din Republica Moldova 

 

Întru dezvoltarea capacității instituționale a serviciului de probațiune pentru o implementare 

mai eficientă a sancțiunilor și măsurilor comunitare, în sprijinul reintegrării sociale a 

infractorilor, pe parcursul anului 2021 a fost pilotat instrumentul de evaluare a riscurilor și a 

necesităților (ERN) infractorilor aflați atât în penitenciar, cât și în comunitate (ERIC 

(Evaluarea Reintegrării, Intervenției și Concluzii). Prin urmare 14 consilieri din 14 birouri de 

probațiune și-au consolidat abilitățile și cunoștințele privind aplicarea instrumentului ERN, 

în urma instruirii inițiale și a testării instrumentului ERN prin evaluarea a 49 de subiecți ai 

probațiunii pe parcursul a 5 luni ale proiectului pilot. De asemenea, a fost instituit un grup de 

lucru pentru elaborarea Curriculei şi materialelor de suport pentru instruirea inițială a 
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consilierilor de probațiune, inclusiv a profilului consilierului de probațiune, a manualului 

formatorului și a manualului stagiarului. 

Totodată, în cadrul proiectului „Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în 

calitate de alternative la detenție”  implementat de către Asociația pentru Justiție Penală 

Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune au fost elaborate 4 

instrumente de evaluare a impactului anumitor programe probaționale („Motivația spre 

schimbare”, „Programul de consiliere a agresorilor familiali”, „Programul probațional primar 

obligatoriu” și „Unul la Unul”) asupra beneficiarilor acestora. Pilotarea celor 4 instrumente 

de evaluare, la nivel național, a fost realizată în perioada februarie-noiembrie 2021. 

Sistemul administrației penitenciare 

 Structura populației penitenciare 

La 1 ianuarie 2021, în sistemul administrației penitenciare se dețineau 6396 de persoane 

dintre care: condamnați – 5251; arestați – 1134; arestați contravențional – 11. 

Conform datelor, s-a constatat că, din numărul total de 5251 au fost condamnate: 

- pentru prima dată 2069 de persoane, ce constituie 39,4%, din numărul total de condamnați; 

- pentru a doua oară 1598 de persoane, ce constituie 30,43%, din numărul total de 

condamnați; 

- de 3 ori și mai mult 1584 de persoane, ce constituie 30,17%, din numărul total de 

condamnați. 

În fruntea clasamentului se află persoanele condamnate pentru infracțiuni grave, cu un număr 

de 1748 de persoane (în 2020-1860), ce constituie 33,29% din numărul total de condamnați. 

Pe locul doi al clasamentului se află persoanele condamnate pentru infracțiuni deosebit de 

grave, cu un număr de 1534 de persoane (în 2020-1572), ce constituie 29,21% din numărul 

total de condamnați. Indicatorii statistici au înregistrat o descreștere cu 38 de condamnări 

pentru infracțiuni mai puțin grave (992 de condamnări în anul 2021, față de 1030 de 

condamnări – 2020) și o creștere cu 62 de condamnări pentru infracțiuni ușoare (180 de 

condamnări în anul 2021, față de 118 condamnări – 2020), în comparație cu perioada similară 

a anului precedent. Cât ține de infracțiunile excepțional de grave, indicatorul s-a diminuat cu 

67 (797 de condamnări – 2021 și 864 de condamnări - 2020). 
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 Continuarea procesului de modernizare a sistemului penitenciar prin 

amenajarea/reutilarea spațiilor de detenție 

Pe parcursul perioadei de referință a continuat procesul de amenajare/reutilare a spațiilor de 

detenție din cadrul penitenciarelor. Astfel, a fost inițiat procesul de reconstrucție cu investiții 

capitale: 

- Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7(Rusca); 

- Construcția casei de arest din municipiul Bălţi; 

- Reconstrucția Penitenciarului nr. 5, municipiul Cahul; 

- Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 10 (Goian). 

Alocațiile bugetare pentru realizarea obiectivelor respective pentru anul 2021 au constituit 

25538,0 mii lei.   

 Măsurile întreprinse în cadrul instituțiilor penitenciare pentru combaterea COVID-

19 

 
În scopul unei gestionări optime a situației pandemice în instituțiile penitenciare, în perioada 

de referință au fost întreprinse următoarele măsuri: 

- derularea cauzelor penale cu participarea persoanelor private de libertate prin 

intermediul sistemului de videoconferință; 

- a fost permisă înlocuirea întrevederilor cu aplicarea sistemului de videoconferință prin 

platforme software acceptate de către instituția penitenciară; 

- a fost dublată frecvența dreptului la convorbiri telefonice a deținutului; 

- a fost desfășurat procesul de instruire, în regim online/videoconferință, prin 

intermediul mijloacelor tehnice aflate la dispoziția penitenciarelor, potrivit orarelor 

coordonate cu reprezentanții instituțiilor de învățământ afiliate (cu excepția Penitenciarului 

nr. 16 - Pruncul); 

- au fost gestionate cazurile suspecte, probabile, confirmate COVID-19 în rândul 

deținuților. Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate 1691 de teste, confirmate 309 

cazuri, tratate 302 cazuri; 

- a fost implementat programul de vaccinarea în rândul deținuților și angajaților, fiind 

recepționate 5724 de doze de vaccin și repartizate în toate instituțiile penitenciare 

(AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Pfizer). În total au fost administrate 5564 de doze 
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de vaccin împotriva COVID-19. La sfărșitul anului, acoperirea vaccinală constituie 44,79 %  

în rândul deținuților și 50,42 % în rândul angajaților. 

 

Expertiza judiciară 

În cadrul Centrului Național de  Expertize Judiciare în prezent activează 7 laboratoare de 

expertiză judiciară:  

1. Laboratorul de expertize judiciare criminalistice; 

2. Laboratorul de expertize judiciare a materialelor şi substanţelor; 

3. Laboratorul de expertize judiciare inginero-tehnice. 

4. Laboratorul de expertize judiciare economice; 

5. Laboratorul de expertize judiciare auto tehnice; 

6. Laboratorul de expertize judiciare merceologice; 

7. Laboratorul de expertize judiciare în construcţii şi evaluare. 

În vederea dezvoltării capacităților Centrului Național de Expertiză Judiciară și creșterii 

calității experizelor judiciare, în perioda anului 2021 a fost achiziționat echipament în sumă 

de 429301,19 lei, care a constat din: instalație de reproducție foto, microscop metalografic, 

microscop portabil binocular digital cu tabletă, microscop cu lumină polarizată, luxmetru, 

sonometru, centrifugă de laborator.  

În perioada de referință au fost îmbunătățite cinci metodici tip de efectuare a expertizelor 

judiciare: 

- Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare ecologice „Examinarea biocenozelor 

naturale și artificiale”; 

- Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare merceologice,  Cod 14.01 „Expertiza 

produselor industriei ușoare de larg consum”; 

- Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare în construcții, Cod. 15.01 „Evaluarea 

bunurilor imobile și a utilajului tehnologic”; 

- Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare în construcții, Cod. 15.02 „Partajarea 

/modul de folosință a bunurilor imobile”; 

- Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare în construcții, Cod. 15.03 „Cercetarea 

obiectelor imobiliare, materialelor de construcții și documentelor conexe”. 

 

 



Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2021 

 

 

31 

Resursele Informaționale Juridice  

Misiunea Agenției Resurse Informaționale Juridice constă în asigurarea dezvoltării 

sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea 

sistemelor informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la 

suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 

1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 martie 2006. 

 De către Agenție sunt deținute următoarele Registre funcționale: 

- Registrul de stat al actelor juridice 

- Registrul garanțiilor reale mobiliare 

- Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor 

În perioada de raportare, Registrul de stat al actelor juridice (www.legis.md) a fost 

completat cu 2833 texte electronice ale actelor normative în limba română şi 2831 în limba 

rusă. De asemenea, au fost modificate 1356 texte electronice ale actelor normative plasate pe 

web site în limba română, şi 1346 în limba rusă. 

În contextul ținerii Registrului garanțiilor reale mobiliare, au fost procesate 1347 notificări. 

Urmare a solicitărilor parvenite au fost încheiate 6 contracte de prestare a serviciilor ce țin de 

activitatea ARIJ-ului (acces activ/pasiv la Registrul garanțiilor reale mobiliare). 

Referitor la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, pe parcursul perioadei 

raportate, au fost procesate 1382 de interpelări. 

Pe parcursul anului 2021 a fost dezvoltat modul de schimb de date la Registrul garanțiilor 

reale mobiliare precum și elaborarea Politicii interne privind securitate cibernetică a 

Ministerului Justiției. 

În partea ce ține de competența de apostilare a actelor  pe parcursul perioadei raportate, au 

fost recepționate și înregistrate 37266 cereri, fiind apostilate 140677 acte și consultați toți 

solicitanții, în termenii și măsura prevăzută de legislație. Totodată, menționăm că tot mai 

mulți solicitanți, depun cererile pentru apostilare, online. Astfel, pe parcursul perioadei 

raportate au fost depuse 20437 cereri online, ceea ce constituie 54.84% din numărul total de 

cereri depuse spre apostilare. În urma verificării, au fost aplicate 43294 apostile, ceea ce 

constituie 30,77% din numărul total de apostile. În aceeași perioadă au fost 

supralegalizate 1342 acte, destinate prezentării pe teritoriul statelor ce nu sunt parte la 

Convenția de la Haga. Urmare a numărului mare de solicitări privind aplicarea apostilei a 

fost creată aplicația - programare-apostila.justice.gov.md, care a fost lansată la 23.12.2021. 

http://www.legis.md/
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De asemenea, a fost elaborat conceptul tehnic pentru Registrul măsurilor de ocrotire precum 

și difinitivat conceptul tehnic la SIA Registrul unic al procurilor.  

Arhiva națională 

În scopul dezvoltării capacităților instituționale dar și asigurării drepturilor cetățenilor la 

documentele de arhivă, de către Agenția Națională a Arhivelor pe parcursul anului 2021 au 

fost întreprinse mai multe măsuri după cum urmează: 

- A fost elaborat Conceptul Sistemului Informațional „Arhiva Electronică”. Proiectul 

a fost elaborate și cu suportulAgenției de Guvernare Electronică și Băncii Mondiale. 

- A fost elaborat proiectul Acordului de colaborare dintre Arhiva de Stat a Institutului 

Ucrainean al Memoriei Naționale și Arhiva Națională a Republicii Moldova; 

- Digitalizarea arhivei prin scanarea în cadrul DAOSP a 500 de inventare; 

- A fost achiziționat serverul pentru plasarea conținuturilor digitale, capacitatea de 

stocare de 68 terabyte; 

- Au avut loc colaborari cu instituțiile din mediul academic, cultural, administrativ, 

mass-media în scopul creșterii vizibilității domeniului arhivistic și valorificării 

patrimoniului documentar: Institutul de Istorie al Academiei de Științe a  Moldovei, 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Muzeul Național  de Istorie a Moldovei, 

Muzeul  Național de Etnografie și Istorie Naturală, Universitatea de Stat, etc.; 

- Au fost organizate și vernisate, per total 18 expoziții, din care 8 expoziții  în  

parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Muzeul National de 

Etnografie și Istorie Naturală, Institutul de Istorie al AȘM, Î. P. Liceul Teoretic ,,Gh. 

Asachi”, Muzeul orașului Chișinău, Biblioteca moldo – polonă ,,Adam Mickievicz”). 

 

III. COLABORĂRI INTERNAȚIONALE  

 
 

Colaborări pe segmentul RM-UE 

1. La data de  12 octombrie 2021, a avut loc cea de-a 7-a reuniune a Subcomitetului RM-UE 

pentru Libertate, Securitate și Justiție. Ședința a avut loc în format mixt, cu participarea prin 

videoconferință a reprezentanților Delegației UE în Republica Moldova, reprezentanților 

Serviciului european de acțiune externă (SEAE), Direcției generale pentru politica europeană 

de vecinătate și negocierile privind extinderea a Comisiei Europene (DG NEAR), Unității 

pentru coordonare interinstituțională și internațională (DG JUST), Direcției generale pentru 

migrație și afaceri interne a Comisiei Europeane (DG HOME), Direcției Generale Stabilitate 

Financiară, Servicii Financiare și Uniunii Piețelor de Capital (DG FISMA). Concomitent, la 
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discuții au participat observatorii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, 

experți străini, precum și reprezentanți din cadrul autorităților naționale. 

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte ce se referă la reforma sectorului justiției, 

prevenirea și combaterea corupției; spălarea banilor și finanțarea terorismului; prevenirea și 

combaterea crimei organizate și altor activități ilegale; cooperarea juridică; cooperarea în 

domeniul migrației, azilului și managementului frontierei; precum și protecției datelor cu 

caracter personal. 

2. La data de 13 octombrie 2021, a avut loc Dialogul Republica Moldova-Uniunea Europeană 

în domeniul Drepturilor Omului. Subiectele de discuție ale participanților la eveniment s-au 

axat pe chestiuni ce țin de evoluțiile înregistrate în politicile UE în domeniul drepturilor 

omului după reuniunea în cadrul Dialogului RM-EU din anul 2020. De asemenea, a fost 

abordată implementarea politicilor RM în domeniul Drepturilor Omului, fiind prezentată 

situația actuală în domeniu și pașii care urmează a fi implementați. 

În cadrul ședinței au fost discutate și aspecte privind protecția drepturilor omului în cadrul 

sistemului de justiție; combaterea discriminării și protecția grupurilor vulnerabile; drepturile 

copilului; libertatea presei și pluralismul presei; alegerile și sistemul electoral. 

3. La data de 28 octombrie a avut loc cea de a VI-a reuniune a Consiliul de Asociere Uniunea 

Europeană – Republica Moldova, care a avut loc Bruxelles. Au fost discutate prioritățile cheie 

ale guvernării, reforma justiției și lupta anticorupție. Au fost trecute în revistă realizările 

precum: modificarea Constituției pentru a fortifica independența sistemului judiciar, 

adoptarea legii care consolidează capacitățile ANI în domeniul verificării averilor 

funcționarilor publici și posibilității confiscării acelor averi care nu pot fi justificate. A fost 

reiterată necesitatea evaluării externe și extraordinare a judecătorilor și procurorilor (vetting), 

dar și crearea unei instituții cu capacități depline în lupta cu marea corupție.  

 

Colaborări pe segmentul RM-CoE 

1. Pe parcursul anului 2021 au avut loc mai multe discuții pe platform membrilor Grupului 

de Lucru de Nivel Înalt al Consiliului Europei, creat de către Secretarul General al CoE pentru 

susținerea Republicii Moldova în eforturile sale de reformare a sistemului judecătoresc. 

Dicuțiile au vizat atît noua Strategie în sectorul justiției cît și reforma constituțională privind 

sistemul judecătoresc. 

2. La data de 22 noiembrie a avut loc întrevederea cu Secretarul General al Consiliului 

Europei, Marija Pejčinović Burić și conducerea Ministerului Justiției. Oficialii au discutat 

despre prioritățile Ministerului Justiției, printre care procedura de vetting, eradicarea 

corupției, referindu-se cu precădere la fenomenul corupției mari. Concomitent s-au referit la 
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prioritățile Ministerului Justiției ce vizează respectarea drepturilor omului, în acest context, 

s-a evidențiat prioritatea de a promova îmbunățirea condițiilor de detenție ale persoanelor 

private de libertate, și punerea accentului pe mecanisme alternative de detenție și de 

soluționare a litigiilor. 

 

Colaborări pe segmentul RM-SUA 

În perioada anului 2021, conducerea Ministerului Justiției a avut mai multe întrevederi cu 

reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău, în cadrul cărora au fost abordate aspect ce țin de 

reforma sistemului judecătoresc, conform angajamentelor asumate și obiectivele prioritare, 

evaluarea externă/extraordinară a judecătorilor și procurorilor, crearea instituțiilor eficiente 

anticorupție, cu competența deplină de a combate corupția mare.  

 

Întrevederi 

1. Reprezentanții misiunilor diplomatice ale: Republicii Populare Chineze, SUA, 

Franței, Qatar, României, Uniunii Europene, Republicii Cehe, Suedia, Polonia etc.; 

2. Reprezentanții Consiliului Europei; 

3. Reprezentanții Comisiei de la Veneția; 

4. Reprezentanții Fondului Națiunilor Unite pentru Copii în Moldova (UNICEF); 

5. Reprezentanții OSCE/ODIHR; 

6. Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional (FMI); 

7. Reprezentanți  ai Direcției generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din 

cadrul Comisiei Europene; 

8. Reprezentanții Agenției Franceze Anticorupție; 

9. Reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România; 

10. Reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); 

11. Reprezentanții Parlamentului European pentru Republica Moldova. 

 

Programe de cooperare cu parterii externi 

Ministerul Justiției pentru perioada anului 2021 a beneficiat de mai multe proiecte de 

asistență tehnică din partea partenerilor externi, precum: 

 Proiectul Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe 

respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”. 

 Proiectul Consiliului Europei „Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de 

probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova” 

(proiectul este o continuare a programului „Promovarea unui sistem de justiție penală 

bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”). 
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 Proiectul Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă 

împotriva corupției în sectorul justiției” activitatea căruia a fost desfășurată pe 

parcursul a trei ani, în perioada iulie 2018 - iulie 2021. 

 Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” derulat în cadrul Agenției Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul respectiv va fi implementat până 

în ianuarie 2024. 

 Proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul 

Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, Departamanetul de 

Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei. 

 Proiectul „Centru de Justiție Familială în Moldova” finanțat de Departamentul de Stat 

al SUA și implementat de Fundația Te Doy. 

 Proiectul „Practica aplicării programelor probaționale în cadrul sistemului național de 

justiție penală” susținut financiar de Regatul Țărilor de Jos. 

 Proiectul „Consolidarea egalității și diversității în Republica Moldova” finanțat de 

Regatul Țărilor de jos și implementat de către Consiliului Europei. 

 

 

IV. BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI, ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI 

 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Bugetul Ministerului Justiției 
 

Bugetul Ministerului Justiției este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor 

publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și regulilor stabilite de Ministerul 

Finanțelor. 

În tabelul de mai jos, este reflectată analiza executării mijloacelor financiare alocate 

Ministerului Justiției în anul 2021. 

 

 

 Alocat, 

mii lei 

Precizat,  

mii lei 

Executat, 

mii lei 

Diferența  

Executat/ 

Precizat, 

mii lei 

Nivelul 

de 

executare, 

% 

Ponderea 

alocațiilor 

executate, 

% 

Politici și management în 

domeniul justiției 
22 846,7 23 153,0 22 193,3  - 959,7 95,9 2,9 

Sistem integrat de 

informare juridică 
6 946,8 4 794,3 3 599,3 -1 195,0 75,1 0,5 

Administrare 

judecătorească 
20 514,6 14 920,5 9 159,0 -5 761,5 61,4 1,2 
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Expertiză legală 13 101,4 13 801,4 10 288,4 -3 513,0 74,5 1,3 

Apărare a drepturilor și 

intereselor legale ale 

persoanelor 

76 525,4 80 251,4 80 018,8 -232,6 99,7 10,3 

Asigurarea măsurilor 

alternative de detenție 
49 022,3 50 934,9 47 714,5 -3 220,4 93,7 6,2 

Servicii de arhivă 14 380,6 16 353,1 15 852,2 -500,9 96,9 2,1 

Sistemul penitenciar 731 484,6 616 156,6 580 746,0 -35 410,6 94,3 75,5 

       

Total pe Ministerul 

Justiției 
934 849,4 820 365,2 769 571,5 -50 793,7 93,8 100,0 

 

Achizițiile publice 
 

Planul de achiziții publice pentru anul 2021 a fost elaborat și publicat pe pagina web: 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/IMG_0001.pdf. 

 

În vederea realizării acestui plan, pe parcursul anului au fost încheiate 47 contracte, dintre 

care 46 contracte de achiziții publice de valoare mică și 1 contract – prin cererea ofertelor de 

preț. 
 

Managementul resurselor umane 

Prin Hotărârea Guvernului nr.698/2017 pentru  aparatul central al Ministerului Justiţiei a fost 

stabilit un efectiv-limită în număr de 94 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii 

conform legislaţiei în vigoare. Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 398/2021 cu privire la 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului, începînd cu data de 1 ianuarie 2022, efectivul-

limită va constitui 105 unități. 

La 31 decembrie 2021, din numărul total de unități, 80 au fost efectiv ocupate. 

Pe parcursul perioadei de referință la concurs au fost scoase 14 funcții publice vacante din 

cadrul Ministerului Justiției. În scopul asigurării transparenței procesului de organizare a 

concursului, pe pagina web a ministerului (www.justice.gov.md) și pe cea guvernamentală 

(www.cariere.gov.md) au fost plasate 41 de informații cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursului. Prin concurs au fost numiți în funcție 4 funcționari. 

 

 

 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/IMG_0001.pdf
http://www.justice.gov.md/
http://www.cariere.gov.md/
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Dezvoltarea profesională 

În scopul asigurării executării Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, la  16 martie 2021 prin Ordinul ministrului justiției 

nr. 126-p a fost aprobat Planul de dezvoltare profesională al angajaților Ministerului Justiției  

care a fost plasat pe pagina web a ministerului.  

Pe parcursul anului au fost organizate 6 cursuri de instruire internă, la următoarele subiecte: 

- Declararea averii și a intereselor personale; 

- Regimul juridic al incompatibilităților și al restricțiilor; 

- Managementul documentelor; 

- Regimul juridic al cadourilor; 

- Implementarea Codului administrativ: provocări și oportunități; 

- Studierea limbii engleze.  

În total, pe parcursul anului 2021 au fost instruiți 61 de angajați. 

 

Comunicarea cu mass-media 

Pe parcursul anului 2021, au fost editate, publicate și distribuite în mass-media, dar și pe 

social-media, 196 comunicate de presă.  

 

Pe parcursul anului au fost organizate 3 conferințe de presă. În vederea satisfacerii cererilor 

privind accesul la informație adresate Ministerului Justiției de către reprezentanții instituțiilor 

de presă, au fost întocmite 44 răspunsuri.  

160 169
196

A N U L  2 0 1 9 A N U L  2 0 2 0 A N U L  2 0 2 1

VOLUMUL COMUNICATELOR DE PRESĂ
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În același timp, pe parcursul anului 2021 a fost actualizată baza de date a reprezentanților 

mass-media cu contacte noi. Astfel, de la un număr de 267 contacte, baza de date a 

reprezentanților mass-media a atins un număr de 391 contacte, ce cuprinde și mass-media 

regională și internațională în vederea lărgirii ariei de distribuire a informației difuzate de către 

minister. 

V. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ACTIVITĂȚII MINISTERULUI 

În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, toate proiectele de acte normative 

elaborate sunt plasate pentru consultări publice pe pagina oficială de internet a Ministerului 

Justiției. De asemenea, Ministerul Justiției asigură accesul la informație în condițiile Legii 

nr. 982 din 11.05.2000. 

Totodată, informația cu privire la evenimentele organizate de către Ministerul Justiției, dar și 

cele la care s-a asigurat participarea pe parcusul anului 2021 este plasată pe pagina web a 

instituției www.justice.gov.md.  

VI. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

În cadrul Ministerului Justiției, conform datelor din Sistemul informațional automatizat e-

Cancelaria (SIA e-Cancelaria) pe parcursul anului 2021 au fost  înregistrate 32335 documente 

(intrări – 17825, petiții – 3085, interne – 2016, ordine – 215, dispoziții – 11, procuri – 142, 

decizii - 13), numărul documentelor de ieșire fiind 10828. 

Astfel, zilnic sunt prelucrate aproximativ 150 - 200 de documente (dintre care 20-40 petiții), 

recepționate prin poșta simplă, poșta electronică, curieri speciali, de la persoane, curieri 
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proprii și expediate destinatarilor, la fel, prin diferite mijloace, în funcție de caracterul 

corespondenței. 

Cu referire la procedura de organizare a audienței cetățenilor, prevăzută în Hotărârea 

Guvernului nr. 463/2019 cu privire la organizarea audienței, informăm că în contextul 

restricțiilor impuse de situația pandemică Covid-19 aceasta a fost restricționată. Respectiv, în 

perioada 09.08.2021 – 31.12.2021, de către conducerea ministerului au fost audiate 75 de 

persoane. 

 

 


